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Rozeslat dle rozdělovníku

Informace č. 18/2011
Vydávání matričních dokladů insolvenčnímu správci
S ohledem na četné dotazy matričních úřadů, zda insolvenční správce má
nárok na vydání matričního dokladu ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm.
b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“),
sdělujeme následující.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách matriční úřad vydá matriční
doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin
v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům
a zplnomocněným zástupcům,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů
územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční
knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv
před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, je insolvenčním správcem fyzická osoba,
která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce. Insolvenčním správcem
je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost
nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako
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veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské
unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a která je
oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.
S žádostí o sdělení právního názoru v této věci jsme se obrátili na legislativní
odbor Ministerstva spravedlnosti. Dle jeho sdělení insolvenční správce není státním
orgánem. Z uvedeného vyplývá, že insolvenční správce nemá nárok na vydání
matričního dokladu ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o matrikách.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskoprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy
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